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VY FRÅN BYGGMÄSTAREGATAN



Häradshövdingen med omnejd innehåller byggnader, strukturer och miljöer med kulturhistoriskt värde. 
Området har utgjort utgjort del av den västra gränsen för det medeltida Lund, där stadsvallen en gång 
har markerat skillnad mellan stad och land. 

STADSBYGGNADDEN URBANA STRUKTUREN

920

1920-1939

1940-1959

Grönstråket bär referenser av den historiska 
stadsvallen, Bjerredsbanan, Västertull och 

Klosterkyrkan. Stråket är ett viktigt för gröna 
kopplingar i staden.

Området ligger vid två gamla infartsvägar till 
Lund; Trollebergsvägen och Fjelievägen som möts i 

västertull. Kvarteret kantas av Trollebergsvägen i söder,  
Byggmästaregatan i väster och västra stationstorget i norr 

och ett grönstråk för gång och cykel i öster.

Staden har utvecklats över tid och kvarteret 
Häradshövdingen ligger där gränsen mellan stad 
och land en gång fanns. Platsen utgör ett viktigt 

nav för att knyta samman de olika delarna.

Historiska stadskärnan öster om järnvägen och till största delen 
modernistisk bebyggelse i blandad struktur på den västra sidan. 
Instutionsbyggnader (i röd ton), som tillåts lite högre höjder, tar 

klivet över järnvägen och kopplar ihop de två sidorna. 

Platsen gränsar till ett utvecklingsstråk där byggnader 
med monolitisk karraktär och lite högre höjder tillåts 

och blir strategiskt viktiga för att koppla de två sidorna 
av järnvägen.

GRÖNSTRÅKET FLÖDEN PUBLIKA PLATSER

HISTORISK UTVECKLING BYGGNADSTYPOLOGIER STADSUTVECKLINGSSTRÅK

Kvarteret ligger vid en knutpunkt av befintliga och nya 
platsbildningar. Gräns mellan kvarter och allmän plats 

blir viktiga för att skapa fina förutsättningarna för 
väldefinierade rum.



Vi ser tre olika typologier som utmärker sig i Lunds stad. Vår byggnad växer upp i mötet mellan dessa 
och kommer bli en del av stråket med skulpturala byggnader längst tågrälsen.

Historiska innergårdsstrukturer som 
utmärker stadskärnans gator.

1. 2. 3.

TRE KARAKTÄRERSTADSBYGGNAD

En blandning av repetitiva byggnadsblock 
som i vissa fall bildar strukturen “hus i park”.

Skulpturalt formade byggnadsblock som 
utmärker institutionsbyggnader och nya 

byggnadsstråket längs tågrälsen.



Byggnaden formas efter platsens urbana struktur.

Platsen kring Gamla Tingsrätten i sin fulla 
utsträckning. 

Platsen delas in i ungefär samma storlekar 
som den omkringliggande bebyggelsen. 

Byggnadsvolymerna delas upp för att möta 
omgivande stadsstruktur. 

Rum för möten skapas mellan byggnaderna. 
Riktningar från omgivningen tas upp och 

förstärks. 

Det gröna stråket och flödet av människor 
på östra sidan ges större utrymme. Platsen 

får en strikare urban västsida och en lugnare  
östsida som gestaltas omsorgsfullt för att 

möta Klosterkyrkan och kulturmiljön.  

Projektet hålls samman med ett gemensamt  
markplan. Konferensbygganden möter 

Klosterkyrkan. Resterade byggander följer 
gatustrukturen.

STADSBYGGNADBYGGNADENS FORM



Byggnadssamlingen innehåller aspekter från de tre tidigare nämnda typologierna. 

INNERGÅRDSTRUKTUR

Byggnaden formas ytterligare med gröna och urbana 
gårdar. En tolkning av historiska Lunds innergårdar. 

SKULPTERADE KANTER

Blocken får en skulptural karaktär med exteriöra rum 
och former och kopplar sig till de nya byggnaderna längs 

tågrälsen. 

INDIVIDUELLA BYGGNADER  
 

1. 2. 3.

En sekvens av unika byggnader inom ett kvarter som 
möter skalan och geometrin i den omedelbara urbana 

strukturen.

TRE KARAKTÄRSDRAGSTADSBYGGNAD



STADSBYGGNADHYBRID

Familjen av byggnader skapar tillsammans en hybrid av de tre, tidigare nämnda, typologierna. 
Tillsammans skapar de en platsanpassad, flexibel och vacker struktur  som varsamt ramar in Gamla 
Tingsrätten och bemöter det kringliggande området.   

+ +

=

1. INNERGÅRDSKVARTER 2. ÖPPEN STRUKTUR SÖDER OM TOMTEN 3. OBJEKT

3. GÅRDSSTRUKTUR

1. SKULPTERADE KANTER

2. FEM INDIVIDUELLA 
BYGGNADER I 

NEDBRUTEN SKALA.
KONFERENSEN ETT 

TYDLIGT OBJEKT. 



SITUATIONSPLAN

Skala 1:1000

LANDSKAP OCH STADSMILJÖ

1. Stationstorget med gata
2. Grönstråket

3. Entréplats
4. Kyrkoplatsen

5. Västerport
6. Piazzan

7. Funktionstorg med gata
8. Takterrassen

1.

2

3

4

5

6

7
8

Ett helhetsgrepp knyter samman de 
befintliga värdefulla miljöerna till ett 

framtida levande stadsrum. Byggnaderna i 
kvarteret har omsorgsfullt placerats för att 

bilda väldefinierade, variationsrika gatu-
rum/ stråk och tydliga platsbildningar.

Stadsrummen kring kv. Häradshövdingen 
ska bli gröna oaser där träd, växter och 

dagvattenhantering är verktyg för att 
dirigera flöden och definiera rum. Noga 

utvalda träd blir markörer att orientera sig 
efter. De befintliga träden i och runt kvar-

teret lyfts fram och ger karaktär och 
hierarki åt de nya rummen.

Grönstråket som löper längs Klosterkyr-
kans mur förstärks och bryts ner i skala 
och detaljering för att bli ett prudlande 

trädgårdsrum. Tillskapade destinationer 
längs stråket blir Västerport i söder och ett 

nytt stationstorg i norr och små platsbild-
ningar vid konferensbyggnadens entéer.

Linjeringar i mark längs grönstråket och 
tvärs det nya torget bär referenser till när 
det en gång i tiden fanns en järnväg som 

löpte ut till Bjärred saltsjöbad längs denna 
korridor. Linjeringarna, som är breda, väl-
detaljerade stenband, knyter samman de 
olika sidorna, skapar karaktär men delar 

även in stråket i mindre rum.



MARKPLAN

NYA STATIONSTORGET & GATA

Ledord för det nya torget är identitet, gemenskap och grönska.

Det befintliga torget har vissa utmaningar med odefinierade stora 
ytor, mycket trafik, olika riktningar som möts och träd som lider av 
den hårda miljön på p-garagets ovansida. 

Det nya torget blir en viktig destination längs grönstråket och får 
ett större fokus på människan. Torget definieras tydligt av det nya 
hotellets fasad som skapar en inramning med sin dubbelhöga akti-
va bottenvåning. Hotellet möter torget med en hög arkad, som med 
arkitektonisk tydlighet välkomnar gästerna. Lobby och restaurang 
är sammanbundna, och restaurangen har en genomgång med en 
uteservering åt söder. Kyrkogårdens nya entré med karaktärsfull 
trappa definierar torgets sydöstra hörn. Stationsbyggnadens plane-
rade förlängning och en paviljongbyggnad mot norr kommer också 
vara viktiga inramningar för torget och ge plats för uteserveringar.

Torget föreslås få ett helhetsgrepp men bryts ner tydliga delar av 
olika användning. Ett trafikrum som förlängning av gatan tar hand 
om access, och angöring med bil, ett grönt rum mot norr med sam-
lad cykelparkering, och ett öppet samlande torg som blir den nya 
mötesplatsen. Det öppna torget definieras av stora upphöjda plant-
eringsytor där växtlighet och större träd får möjlighet att frodas. 
Ett såpass stort torg behöver träd för människans välmående, för 
det lokala klimatet och de urbana ekosystemen.  

Linjeringar i mark tvärs det nya torget bär referenser till när det en 
gång i tiden fanns en järnväg som löpte ut till Bjärred saltsjöbad 
längs denna korridor. Linjeringarna, som är breda, väldetaljerade 
stenband, knyter samman de olika sidorna, tar upp riktningar, 
skapar karaktär men delar även in torget i mindre rum.

Skala: 1:500



MARKPLAN

Skala: 1:500

VÄSTERPORT

En av de tillskapade platserna längs grönstråket är Västerport. 
Platsen föreslås som en shared space yta där de befintliga bygg-
naderna på södra sidan vägen tillsammans med Klosterkyrkan, 
stråket och den nya bebyggelsen i Kv. Häradshövdingen får  ett 
sammanhang och blir en markör för historiska Västerport. Här 
finns många befintliga kvalitéter som lyfts fram och ger platsen en 
tydlig identitet. 

Klosterkyrkan med mur och gröna oas har såklart en ledande roll 
tillsammans med de karaktärsfulla hamlade lindarna längs på 
Trollebergsvägens norra sida. 

Lindarna får ett golv av grus, med sittplatser, och infälld belysning 
i mark och en tydlig stenram runt. De blir en pelarsal som bjuder 
in att korsas från flera håll.
  
Golvet på hela platsen föreslås vara av sten eller tegel med var-
ma toner och hög detaljering. Grönstråket som här korsar Trolle-
bergsvägen ger ett avtryck på platsen med fält av karraktärsfulla 
planteringsytor. Här föreslås även ett par större solitärträd, som ek 
eller platan, på vardera sida Trollebergsvägen. Dessa blir markörer 
och kommer i framtiden bilda en portal som förstärker Västerport.



GRÖNSTRÅKET

Grönstråket som löper längs Klosterkyrkans mur förstärks och bryts 
ner i skala och detaljering för att bli ett prudlande trädgårdsrum. 
Tillskapade destinationer längs stråket här blir Kyrkoplatsen och 
Entréplatsen. Kyrkoplatsen skapar en prominent mötesplats mellan 
nytt och gammalt då den blir både en förplats för Klosterkyrkan och 
den nya konferensbyggnaden. Entréplatsen blir en aktiv plats med 
uteservering från restaurangen.

Linjeringar i mark längs grönstråket bär referenser till den gamla 
järnväg som i denna korridor historiskt tog resenärer till Bjärreds 
saltsjöbad. Linjeringarna, som är breda, väldetaljerade stenband och 
upphöjda sittytor, knyter samman de olika sidorna, skapar karak-
tär men delar även in stråket i mindre rum som minskar den linjära 
upplevelsen och lockar till att korsa stråket. Cykelstråket på denna 
sträcka skulle kunna ha liknande materialitet som övriga marken 
men markeras tydligt med små belysningspuckar. Sträckan borde 
hanteras som en shared space mellan fotgängare och cyklister för 
att främja att platsen används både för rörelse och vistelse.

Stråkets golv föreslås vara av packat grus med en bunden grusyta för 
cykelstråk. Grusets tonalitet är av det varm gul/röda slaget.

Planteringsytor är uppdelade i mindre rektanglar som skapar var-
iation och olika rumsligheter, de föreslås vara utsmyckade med 
perennplanteringar som komponerats noggrant för att attrahera 
besökaren att komma ofta och under alla årstider. Rektangelns for 
återkommer längs den nya bebyggelsen med vattenspeglar med 
inslag av växtlighet.

MARKPLAN

Skala: 1:750



MARKPLAN

Skala: 1:500

KYRKOPLATSEN

En av de tillskapade destinationerna längs grönstråket blir Kyrko-
platsen som likt en glänta öppnar upp sig till en entreplats 
Det blir en prominent mötesplats mellan nytt och gammalt då den 
blir både en förplats för Klosterkyrkan och den nya konferensbygg-
naden. Här finns både rum för vistelse, möten, cykelparkering och 
lungare zoner för kontemplation. 

Med respekt för Klosterkyrkans vackra gestalt och välskötta 
kyrkogård föreslås en exklusiv och bearbetad detaljering av landska-
pet, längs hela stråket, med extra fokus på Kyrkoplatsen. Det ska 
vara robusta, hållbara och stilrena material som åldras med vär-
dighet. Natursten är ett material som bara blir vackrare över tid samt 
skapar en fin kontrast till de sammanhängande ytorna av grus.

ENTRÉPLATS

Entréplatsen blir en aktiv plats med uteservering från restaurangen 
där man kan sitta under ett karraktärsfullt vårdträd av exotisk kar-
raktär (tex gleditsia triacanthos ’skyline’), inramad av  trädgårdsrum-
met och rader av lindar. Markbeläggningen föreslås inte ändras vid 
platsbildningen det packade gruset fungrar utmärkt även för till-
gänglighet och möblering om det anläggs på rätt sätt.



FUNKTIONSTORG MED GATA

Längs Byggmästargatan lyfts den gamla Tingsrätten fram genom en 
platsbildning på vardera sida. Den norra av dessa är ett funktion-
storg med personalentré och intag för varor till hotellet. Angöring för 
fordon sker längs fickor i gatan, trottoar och platsbildningar är för 
fotgängare och cyklister och ska inte korsas av några fordon.

Platsens stenläggning tillåts gå ända fram till trottoarkant för att 
ge ett avtryck och bli en plats som aktiverar gaturummet. En större 
nedsänkt planteringsyta med stora träd som korsas av gång och 
cykelstråk i trottoarens förlängning tillför en upplevelse att ta sig 
genom en dunge på en spång.

PIAZZAN
Piazzan är en aktiv plats med uteserveringar och byggnadsentréer 
både till kontorshus, konferens och den gamla Tingsrätten. 

Skalan på piazzan är intim och skyddas från trafikens buller genom 
inramning av de befintliga stora lindarna. En större planteringsyta 
under lindarna ger karraktär åt platsen och en spännande händelse 
längs trottoaren.

Platsens stenläggning tillåts gå ända fram till trottoarkant för att ge 
ett avtryck och bli en plats som aktiverar gaturummet.

MARKPLAN

Skala: 1:500



TAKTERRASSEN& GRÖNA TAK

Takterrassen på den lägre byggnadshöjden är en grön oas för människor som vistas i 
byggnaden men även ett stort tillskott till den urbana grönskan med värdefulla biologiska 
kvalitéter. Gestaltningen skapar en sammanhängande grön yta som ger besökaren känslan 
av att vara på en prärie. Med ett sådant gestaltningsgrepp kan distans till fönster, på tex 
hotellfasaden, enkelt tillskapas. På takterrassen rör man sig mellan öar av vistelsezoner i 
spångliknande rörelser och ingen vistelse eller rörelse är nödvändig nära fasader. Materi-
alpaletten är enkel, det är växterna och utsikten som skapar upplevelsen. På taket är man 
mitt i stan med utblickar över historiska Lunds fantastiska skyline och Klosterkyrkans 
vackra gestalt tonsatt av surrande insekter och kvittrande fåglar.

De högre taken har mindre terrasser och hela tak som utformas som biotoptak för maximal 
biologisk mångfald, fördröjning av dagvatten och positiv klimatpåverkan. 

TAKPLAN

Skala: 1:500





SEKTIONER 

OLISHUSET GAMLA TINGSRÄTTENBYGGMÄSTAREGATAN KONFERENSSBYGGNAD KLOSTERKYRKAN

+41,1m
+42,2m

+41,4m

+40,3m

+41,5m

+41,4m
+40,5m

+49,9m

HOTELL & SKYBART KONFERENSBYGGNAD KONTORSBYGGNAD TROLLEBERGSVVÄSTRA STATIONSTORGET TROLLEBERGSVÄGEN

POLISHUSET

BYGGNAD

Skala: 1:500
Relationen mellan konferensbyggnaden och Klosterkyrkan. Dessa två byggnader är i vårt förslag 

jämnhöga. De mer publika funktionerna hos konferensbyggnaden är placerade mot gamla Tingsrätten, i 
syfte att hålla kyrkobesökare och konferensgäster åtskiljda rent visuellt. 



KLOSTERKYRKAN
 CA 16 M

POLISHUSET
 CA 15 M

G. TINGSRÄTTEN
 CA 18 M

NYA STATIONSHUSET
CA 42 M

TINGSRÄTTEN
CA 28 M

KOMMUNHUSET KRISTALLEN
CA 28,5 M

LUND KONGRESS
CA 29 M

HÖJDER BYGGNAD

Byggnadshöjden reflekterar gamla Tingsrätten, Klosterkyrkan och de nyetablerade 
institutionsbyggnaderna. I vårt arbete har vi konstaterat att alltför höga höjder inom tomten skuggar 
Västra Stationstorget, Klosterkyrkan och cykelstråket i nord-sydlig riktning. Vår ambition är därför att 
hålla nere höjderna i den mån möjligt. Så att man kan gifta sig i Klosterkyrkan och låta sig fotograferas i 
solsken (och inte i skuggan av ett kontorshus).  



Skala: 1:500 

BOTTENPLAN

Break-out

Reception

Lokal

Lokal

Konferens
1000 pers

Kök 

Plating room

Lobby

Back
office

Bagage

Pers.

entré

Leverans konf

Mat föråd

Städ
Tvätt

Linne

Husfru-

förråd
Tekniskt 

kontor

Avfall

Personal

 matsal

Hus-
fru

Kontor

Konferens
120 pers

Möbel-
förråd

12 p
12 p

12 

Break-out

Reception

WC

WC

20 p
20 p

20 p

20 p

12 p

Lokal

Restaurang

Bar

Restaurang



Delar av plan 2 i Tingsrätten används som konferens. 
Den västra delen av hotellets plan 2 innehåller back 
of house och teknik. Den högra delen av hotellets 
plan 2 innehåller två konferensrum för 50 personer. 
De ligger på en balkong med utblick över lobbyn som 
har dubbel takhöjd, i likhet med hela breakoutytan.  

BYGGNAD

Skala: 1:500 

PLAN 2

Teknik

Teknik

Frd

FörrådP-kläder

Omkl.
Omkl.

Kök - dubbel våningshöjd
(möjlig utvigdning teknik)

Lobby - dubbel våningshöjd

Restaurang - dubbel våningshöjd

12 p

50 p

24 p

Kongressal - dubbel våningshöjd

Break-out - dubbel våningshöjd

16 p

WC

Break-out



VISUALISERING

NATALIE

DET GRÖNA STRÅKET



Hotellet möter torget med en 
hög arkad, som med arkitek-
tonisk tydlighet välkomnar 
gästerna. Lobby och restau-
rang är sammanbundna, och 
restaurangen får en ute-
servering med södersol.  

Tingsrätten används som entre, samma 
som använts sedan 1957. Gården som 

idag är utomhus ges ett glastak och 
förvandlas till ett dubbelhögt utrymme, 
där konferensgäster umgås med snittar 

och bubbel. Gamla hus är till för att 
användas!

Konferensbyggnaden möter Klosterkyrkan med ett 
galleri, som hjälper flödet runt konferensbyggnaden. 
Den stora mängden konferensgäster håller dock till 
på den västra sidan av konferensbyggnaden. Denna 
utformning hjälper kyrkan att fortsatt kunna bedriva 
sin verksamhet utan störning från konferensen. 

Besökare till kontorsbyggnaden möts av samma 
höga arkadmotiv som hotellet i norr. Kontorsbygg-
nadens arkad i söder kan användas till uteservering. 
Uteservering kan pågå även på den östra sidan.  

BOTTENPLAN

Skala: 1:500



BYGGNAD HOTELL

Planer 1:400

Gym

Skybar

Terass

Sviter
WC

50 p

50 p

12 p

Break-out

Frd

Teknik

TeknikP-kläder

Omkläd Omkläd

Lobby - dubbel våningshöjd

Restaurang - dubbel våningshöjd

Överst i hotellet finns sviter, gym och en bar som är tänkt öppen för allmänheten. Takterrassen med utblick mot centrum blir en ny 
mötesplats i Lund, där man kan se ut över stationen, torget, Domkyrkans torn, Grand hotell och de vackra gamla träden som växer 
alldeles i närheten.   

Typplan för hotellet. I mitten av byggnaden finns hissar, trappor, linneförråd och schakt. C-c mått 3200 mm passar många operatörer. 
Den större trappan i den högra delen landar fint i lobbyn och uppmuntrar till rörelse.  

Plan 2, hotellet. I den västra delen finns back of house och fastighetsteknik. I den östra delen, mot torget, är det dubbel takhöjd (7200 
mm färdigt golv-färdigt golv), som ger en härlig upplevelse. 

Diagram över hotellets och konferensens 
logistik. Back of House, med leveranser av rent 
linne och Food and Beverage, och hämtning 
av smutsigt linne och avfall, samt personal, är 
samlat längs Byggmästaregatan. Den invändiga 
planlösningen är mycket smidig, med ett centralt 
placerat kök som försörjer både konferensgäster 
och lunchgäster. Baren/ restaurangen på 
taket har en egen hiss från köket. Hotell- och 
konferensgäster gör entré från torget alternativt 
via kontorsbyggnaden eller gamla Tingsrätten. 



VISUALISERING

EMIL

VY FRÅN VÄSTRA STATIONSTORGET



KONFERENSEN

Planer: 1:400

Kongressen är en byggnad som får en framflyttad plats i staden. Funktionellt 
byggs den samman med Tingsrätten. Vi ser den som en byggnad som är i 
samma familj som andra publika byggnaden i Lund, t.ex. Stadshallen eller 
Konsthallen. Den har fasader i tegel, och även om den har en stor fasad mot 
Klosterkyrkan är den interiölrt mer öppen mot Tingsrätten. På bottenvånin-
gen finns en passage, eller “galleri”, som är samma öppna rum som hotellets 
lobby och kontorsbyggnadernas bottenvåning.  

Plan 2 Plan 3

BYGGNAD

Balkong

Fläktrum

Break-out

WC

WC

20 p

20 p

150  p

150  p

50  p

50  p

Break-out



VY FRÅN INTERIÖR, KONFERENSENS GALLERI



KONFERENSTYPERBYGGNAD

Flexibiliteten - principen. Konferensbyggnaden erbjuder plats för upp till runt 1000 
personer i stora salen, förutsatt full möblering på bottenvåningen och när balkongen på 
plan 2 är fullsatt. Salen kan delas i flera delar så att operatören kan erbjuda storlekar 
ned till 150 personer. Blockväggar och ev. textilväggar ger en flexibel konferernsanlägg-
ning. Se orange markering. Blockväggar i stora salen är fullhöga (två plan), blockväggar 
under balkongen är våningshöga (undersidan av balkongen är horisontell). 

Flexibiliteten. Under balkongen skapar blockväggar tre konferenssalar, som kan använda 
stora salen som en egen breakout. Det översta planet, till höger, är ett flexibelt plan med 
två salar för 150 person som kan bli en sal för 300 pers, och två salar för 25/50 personer 
som kan bli 100 personer. Dessa får mat och dryck via en hiss som är väkdigt nära köket 
på bottenvåningen. 

Annat exempel. Tre blockväggar framdragna och blockvägg alt. textilvägg på balkong 
ger tre salar på bottenvåningen, med lite drygt 200 personer i varje. Här finns många 
möjligheter. 

Exempel. Blockvägg alternativt textilvägg på plan 2 stänger av balkongen. Blockvägg 
på bottenplan delar konferenssalen i 2/3, och ger en sal om 400 (blå) och en annan 
med 200 sittplatser (lila). Det är förmodligen inte ofta evenemang pågår samtidigt 
men det är praktiskt att kunna möblera och förbereda ett evenemang medan ett annat 
pågår. 
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50x2/ 150x2/ 300

25x3/50x2/ 100

20x2/ 40



VY FRÅN TROLLEBERGSVÄGEN



KONTORET

Typplaner Kontor 1:400

Exempel på möliga delningar

Delningsprincip:
- 2 utrymningsvägar per kontor
- 1 toalettpaket per kontor
- 1 pentry per kontor

Kontorsbyggnaden har arbetsplatser längs fasader, runt om hela 
byggnaden. Kärnor med servicefunktion (mötesrum, wc, schakt och hissar 
med mera) är placerade i mitten av huset.

BYGGNAD



VISUALISERING

NATALIE?

VY FRÅN KLOSTERGATAN



PARKERING 

Skala: 1:500

BYGGNAD

Plan -1

Teknik

Teknik

Graderob

WC WC

Teknik

Teknik



PARKERING 

Skala: 1:500

BYGGNAD

Plan -2

Teknik

Teknik



INTEGRERAD FÖRSTA VÅNING

Byggnadens skikt och funktioner. Här ser vi på bottenvåningen. Den vita, sammanlänkande 
byggnaden har dubbel våningshöjd. Det ryms därför två kontorsplan inom dess höjd. Den mindre av 

hotellvolymerna innehåller back of house och teknik på de två nedersta planen. Hotellets lobby, mot 
torget, har dubbel våningshöjd. Se även ritningar på hotellet längre fram i presentationen. 

KONFERENS + BREAKOUT
Plan 1 - 1550kvm BTA

BACK OF HOUSE & TEKNIK
Plan 2 - 655 kvm BTA

 LOBBY & RESTAURANG
Plan 1 - 950kvm BTA

MÖTESRUM & BREAKOUT
Plan 1 - 1070 kvm BTA
Plan 2 - 870 kvm BTA

KONFERENS ENTRÉ + BREAKOUT
Plan 1 - 870 kvm BTA

KONTOR
Plan 1 - 1440  kvm BTA

BACK OF HOUSE HOTELL & KONGRESS
Plan 1 - 1600 kvm BTA

KONTOR
Plan 2 - 1555 kvm BTA

BYGGNAD

I vårt förslag använder vi delar av G. Tingsrätten till breakout, 
konferens och teknik. Tas tingrätten bort får dessa funktion 
placeras i en ny byggnad, placerad på samma plats.   
 
Att ta bort Tingsrätten innebär en väsentlig förenkling av 
projektet, sett till byggnadsteknik, byggbarhet, funktionalitet, 
tillgänglighet, och inte minst parkering. Man borde i så fall 
ersätta den med en entrébyggnad, som innehåller delar av 
konferensen och eventuellt en restaurang. En platsbildning 
mot kontorshuset, större än vad man får med Tingsrättens 
bevarande, kan bli ytterligare en fördel.  
 
Tingsrätten innebär såklart olika utmaningar, rent tekniskt 
och rationellt kan man argumenetera för att den tas bort 
men det ska vägas mot allmän opinion och antikvariska 
ställlningstaganden.

Vid borttagning av tingsrätten, alternativt utschaktning under 
befintliga byggnaden, tillkommer möjlighet för ytterligare 
38 p-platser per plan, utöver de uppskattningsvis 230 - 240 
p-platser per plan som är redovisade här i dokumentet. 

Bygger man en ny entrébyggnad kan den ges samma exteriöra 
utformning som konferensen, fast byggnaden är lite mindre. 



SKIKT OCH FUNKTIONER

HOTELL
5 våningar av hotellrum

1860 kvm BTA / 47 rum per plan
47,9 kvm LOA/rum
53,9 kvm BTA/rum  

Total 240 rum
Total 12,515 kvm BTA

SKYBAR, GYM, SVITER
1 våning

 Totalt 6 sviter
Totalt 870 kvm BTA 

KONFERENS*
3 våningar 

 Ca 1550 kvm BTA per plan
Total 4265 kvm BTA  

PARKERING
2 våningar
8170 kvm BTA / ca 240 p-platser per plan
Totalt 476 p-platser
Totalt 16,340 kvm BTA

KONTOR
8 våningar (varav plan 8 teknikplan)
1555 kvm BTA per plan  
Total 11,820 kvm BTA

KONFERENS GAMLA TINGSRÄTTEN
3 våningar (varav 1 källarplan)
Total 2765 kvm BTA

BYGGNAD

*Konferensanläggningen har de antal 
mötesrum som står i programmet. 



HÅLLBARHET OCH BESTÄNDIGHET

Hållbarhet och beständighet är ett stort ämne som i varje projekt behöver definieras. I vårt förslag 
till kv. Häradshövdingen har vi delat in ämnet hållbarhet i Grönska och ekosystemtjänster, Klimat 

och miljöpåverkan, Resurshushållning, Hälsa och välbefinnande samt Stadsrum och stadsliv. Under 
respektive huvudrubrik anger vi i cirkeldiagrammet här några av de egenskaper, som är möjliga att 

realisera i projektet. 

Gröna tak Dagvatten

Hållbart resande
Prio gång och cykel Solceller

Yteffektiva planer

Värmeåtervinning

Återbrukade 
    material

Sunda material
      Lågt CO2 
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ÄLSA & VÄLBEFINNANDE

CO2

Dagsljusoptimering

Soliga lägen

Termisk massa

Vindbrytande struktur

JB

C

Flexibel användning 
           över tid

Mötesplatser 
      & gröna 
            stadsstråk

       Effektiv 
vattenförbrukning

Klimatneutral 
       byggnad

HÅLLBARHET



 Byggnadskomponenternas
beständighet 

Börja med 200årsperspektivet och 
fortsätt nedåt

Yta 2-20 år

Väggar
Innerdörrar

Golv
Färgsättning

Armaturer

Läge 100-200 år

Gator
Infrastruktur

Volym
Extrovert bottenvåning

Program  5-25 år

Byggnadsteknik
Lättväggar

Lös & fast inredning
Funktion

Struktur >100 år

Bärande element
Teknisk kapacitet
Vertikala schakt

Utrymningsvägar
Bjälklag

Rumshöjd

Väderskydd 50 år

Fönster 
Solskydd

Ytterdörrar

HÅLLBARHET: ARKITEKTONISK HÅLLBARHET
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Frukostseminarium

Hotellfrukost

Fika på takterrassen

Morgonmöte

Arbetslunch

Guidad tur

Workshop

Afterwork

Nätverksträff

Gym

Låna cykel

Hyra bil

Studiebesök

Teamsmöte

Föreläsning

Middag

Konsert

Workout

Skybar

Ta tåget

Promenad i 

       parkstråket

Lunch på torget

Hotell

Konferens
Kontor

Tid är en viktig egenskap hos arkitektur. Arkitekturen ska vara vän med tiden, så att både det korta 
användandet över en dag eller ett dygn fungerar, såväl som att byggnaden ska tåla att användas och 
byggas om under flera hundra år. TIll vänster här har vi fantiserat om aktiviteter över ett dygn på 
kv.Häradshövdingen och till höger funderar vi på komponenterna och deras livslängd. Man ska läsa den 
högra cirkeln som att de saker som ska hålla längst ges högre prioritet.  

24 h 1 752 000 h (200 år)

HÅLLBARHET



Kontext

Att förhålla sig på ett följsamt sätt tíll 

sammanhanget är oftast framgångsrikt när 

man skapar nya byggnader. Då kan man 

tänka sig att den tillförda arkitekturen: 

1.1 Har en stadsmässigt korrekt

utformning och placering

1.2 Förhåller sig till historia, traditioner och 

konventioner

1.3 Förhåller sig till det klimat de placerats 

i, till exempel genom att platser skapas i 

olika väderstreck med mikroklimat som 

medger sociala utemiljöer hela året 

Bidrag till området

Arkitekturen behöver skapa ett positivt 

bidrag till stadsdelen. Några aspekter att ta 

hänsyn till är följande:

2.1 Social acceptans: vackra och 

funktionella byggnader är omtyckta av 

allmänheten

2.2 Byggnadsvolymerna förhåller sig till 

lokala traditioner och hantverk

2.3 Byggnadsvolymer ska förhålla sig till 

platsens topografi

2.4 Så mycket vegetation som möjligt - ge 

tillbaka naturen till staden

2.5 Skapa underjordisk parkering, 

marknivån skall användas av människor 

2.6 Flera rumsligheter runt byggnaderna 

snarare än en stor byggnadsvolym

Flexibilitet

Byggnader som ska leva länge behöver 

kunna användas till många saker under sin 

livstid. Flexibiliteten hänger är helt avhän-

gig byggnadens struktur. Atrt tänka på är 

att:

3.1 Höga bjälklagshöjder medger olika 

användningsområden

3.2 Trapphusplaceringar medger att 

byggnaden kan delas in i mindre delar

3.3 Byggnadsdjup ska medge flexibilitet i 

användning. Kontor, hotell och bostäder 

ska kunna fungera i samma volym. Detta 

innebär att att byggnaden alltid är attrak-

tiv för nästa hyresgäst - den ekonomiska 

hållbarheten är säkrad. 

3.4 Fasader skall vara så generella som 

möjligt, för att byggnaden ska kunna 

användas till olika funktioner under sin 

livstid

3.5 Byggnader skall ha en rutnätsstruktur 

som är kopplad till konstruktionen

Konstruktion

Byggnadens konstruktion är den mest 

varaktiga komponenten. Beakta: 

4.1 Konstruktionen ska kunna ackumulera 

värme

4.2 Beslut kring konstruktionen bör ha ett 

livslängdsperspektiv med hänsyn till 

flexibilitet

4.3 Installationer placeras för att medge 

framtida flexibilitet 

Komfort

Människors välbefinnande är beroende av en mängd 

faktorer. Ljud, ljus, temperatur är några av de mest 

grundläggande. 

5.1 I så stor utsträckning som möjligt använda natur-

lig ventilation

5.2 Byggnadsvolymerna ska ta in så mycket dagsljus 

som möjligt

5.3 Akustisk komfort 

5.4 I så stor utsträckning som möjligt använda hållba-

ra, traditionella material och få material 

5.5 Visuell komfort - det ska vara vackert 

5.6 Behaglig inomhustemperatur

1 2 3 4 5

HÅLLBARHET: ARKITEKTONISK HÅLLBARHETHÅLLBARHET



KONTOR KONFERENS HOTELL BOSTÄDER VÅRD & FÖRSKOLA UNIVERSITETPUBLIKT NÖJE

100 ÅRS ANVÄNDNING

INVIGNING 2025 OMBYGGNAD 2055
Hotellbranschen har råkat i gungning och halva hotellet 
byter funktion. Det har blivit populärt att bo på jobbet, och 
halva kontorsbyggnaden byggs om till bostäder. 

OMBYGGNAD 2125
Delar av bottenvåningen rivs och blir en utvändig gata.  

En flexibel och långsiktig design. Byggnaderna i resten av centrala Lund har genom seklerna använts 
till en mängd olika ändamål. En ambition är att det vi tillför, ska hålla samma höga kvalité så att 
allmänheten vill ha det kvar om hundra år när det börjar bli slitet och att systemen och strukturerna 
ska vara så enkla att det är ekonomiskt försvarbart att bygga om. 

HÅLLBARHET



MATERIALSTUDIE

I vårt arbete har vi besökt Lund för att kunna definiera vad för material och vilka färger som identifierar 
staden. Tegel och sten i många olika sammansättningar har skapat den stad som vi vill knyta an till.  

Vi delar upp byggnadrna i två grupper. Hotellbyggnaden och kontorsbyggnaden tar inspiration från de 
röda tegelfasaderna. Konferensbygganden tar inspiration från de ljusare nyanserna i stenfasaderna i 

staden och närmar sig Gamla Tingsrättens egna fasader. 

GESTALTNING



KONFERENSEN

Som mittpunkt i den nya familjen av byggnader får konferensbyggnaden egna regler och friheter. Den 
knyter an till Gamla Tingsrätten i sin materialitet och ger därmed Klosterkyrkan en kontrasterande 
bakgrund att synas framför. Den bågade fasaden utmärker dess särskilda funktion och gör den till en 
juvel bland de annars mer rustika stenarna. Fasader av gult slammat tegel.

GESTALTNING
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HOTELL OCH KONTOR

Vi har sneglat på historiska proportioner när vi gestaltat fasaderna. Materialet knyter an till Lunds  äldre 
byggnader medan den moderna och genomarbetade detaljeringen för materialet in i vår tid. Resultatet 

blir moderna fasader med tidlös ordning och nära koppling till sin plats.  

GESTALTNING



GESTALTNINGHOTELL OCH KONTOR

Hotellbyggnaden och kontorsbyggnaden kläs båda i rött tegel och sten. Två material som dominerar 
Lunds stad. Byggnaderna ges olika detaljering och blir individer med ett starkt släktskap som ramar in 
den kontrasterande konferensbyggnaden. 

Hotellbyggnadens nordöstra hörn. 






